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EDITORIAL
Any 66, nova etapa
Amb el número que esteu llegint,
LA TOSCA enceta el seu seixanta-sisè
any d’existència i, al mateix temps, una
nova etapa. L’Associació Cultural Modilianum —entitat nascuda en 1989 per a
editar la revista d’estudis del Moianès
Modilianum— pren el relleu de l’Agrupació Cultural La Tosca. I ho fa amb
ànims de continuïtat i de canvi.
Continuïtat, per a fer present a les
llars moianeses una revista amb sis
dècades i mitja d’història i que, a més,
enllaça —amb el parèntesi d’onze anys
entre la guerra civil i la primera postguerra— amb el Butlletí de la Lliga Defensa
de l’Arbre Fruiter (iniciat en 1909), formant en conjunt més d’un segle de periodisme moianès gairebé ininterromput.
I canvi, per a adaptar els valors essencials i tradicionals de LA TOSCA a la
realitat plural i diversa del Moià de principis del segle XXI. Som conscients que
la nostra publicació no pot tenir —per
la periodicitat i per ser fruit del voluntarisme— un caràcter eminentment informatiu. En canvi, sí que vol ser crònica
de la vida moianesa, recollint els actes,

esdeveniments, notícies, etc. que s’hi
vagin produint. I, a més, desitja aconseguir la participació del major nombre de
persones i entitats que són o se senten
moianeses; des d’aquí són convidades
a participar-hi. Als col·laboradors habituals, pretenem sumar-hi articles, comentaris, opinions, crítiques... de tots
els àmbits i sensibilitats.
També voldríem que en les pàgines
del nostre butlletí hi tingués una presència adequada l’actualitat de la vida
municipal. Estarem oberts als articles
d’opinió i de debat, perquè entenem que
la política local —la gestió dels afers comunitaris— constitueix una part decisiva de la vida d’un poble, i LA TOSCA,
en aquesta nova etapa, vol contribuir a
explicar-la.
Finalment, ens agradaria que, a
més de donar una visió àmplia i oberta
de la vida moianesa, LA TOSCA pogués
prestar atenció, d’alguna manera, als altres pobles del Moianès. Per això també
seran ben rebudes les col·laboracions
que ens arribin des de qualsevol punt
de la nostra comarca.
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